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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 كتاب الجنائز.قال: 

 ،النجاشي في اليوم الذي ماا  فياه -صلى هللا عليه وسلم-قال: نعى النبي  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 
 .بر أربعا  وخرج إلى المصلى فصف بهم وك

نبينوا محمود وعلوى  لوه وصوحبه ن،معوين، نموا  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسووله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
  :كتاب الجنائز

عنوى ال،مو ، وكتابة وكتبا ، ونصل المواد  تودور علوى م هو مصدر كتب يكتب كتابا  و  ،الكتاب تقدم الكالم فيه مرارا  
نواو  والكتاب هو المكتوب ال،ام  لمسائل من العلم، وهنا ،ام  لمسوائل ال،نوائو وموا يتعلوا بووا، وال،نوائو ،مو  ،  

عليووه الميووا، بنووا  علوووى و سوورير النوواو ، والحووتم للميووا ال،نوواو ، وال،نوواو  بالكسوور للوونعي الوو   هووو السوورير، نو و،  
 .لقاعدتوم في نن األعلى لألعلى واألسحل لألسح

 :الحديث األولفي  -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 "النجاشي في اليوم الذي ما  فياه -صلى هللا عليه وسلم-قال: نعى النبي  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة "

وم،وورد ادعووالم وادخبووار بموووا الميووا، فيخبوور نعووى النعووي هنووا يووراد بووه ادعووالم، وم،وورد ادخبووار بموووا الميووا، 
ت،ويوووه، وقضووا  ديونووه، تحقووا مصووالم مجوول ا،تمووال النوواأ للصووال  عليووه، وادسوورال بينووا  قوود موواا  لالنوواأ نن فال

المقصووود نن هنوواك مصووالم مترتبووة علووى ادخبووار، والنعووي هنووا هووو م،وورد ادخبووار، ولوو ا ،ووا  نحاديووث فيوووا النوووي 
خبوار برفو  األصوواا وتعوداد عن النعي، ،ا  النوي عن النعي، وهو على موا كانوا عليوه ال،اهليوة مون اقتوران األ

ظوار ال،ول ع  ا  بن فالن قد ماا الحاعل التارك..ن فالنليه، فيبعجون في السكك والم،ام  نال إمحاسن الميا، وا 
تترتوب عليوه المصوالم دون المحاسود لإلى  خره، ه ا النعي منوي عنه، ،ا  النووي عنوه، نموا م،ورد ادخبوار بموتوه 

صاالى هللا عليااه -نعااى النبااي " :فووي هوو ا الحووديث، يقووول -عليووه الصووال  والسووالم-وقوود فعلووه النبووي فووو ا مشوورول، 
 :ملوك مصور يقوال لوهمون الن،اشوي، كموا نن  :يقوال لوه لن،اشي لقب على كل من ملك الحبشوةا "النجاشي -وسلم

كسوور ، المقصووود نن هوو ه نلقوواب علووى  :قيصوور، وموون ملووك الحوورأ يقووال لووه :كوول موون ملووك الووروم يقووال لووهفرعووون، 
هوو الو    و  المسولمين  -السوالمعليوه الصوال  و -تبو ، والن،اشوي الو   نعواه النبوي  :ك ،واا، اليمن يقال لهملو 

لما ها،روا إلى الحبشة في المر  األولوى والجانيوة، وهوو ر،ول صوالم نسولم لموا قرئوا عليوه سوور  موريم، ورن  الحوا 
عليووه الصووال  -عووا  للمسوولمين، لوو ا نعوواه النبووي ناف رد ا  نسوولم وصووار التحريووف،  هالمطووابا لمووا عنوودهم ممووا لووم يدخلوو

حيووث نخبوور عوون موتووه فووي اليوووم الوو   موواا فيووه،  وهوو ا علووم موون نعووالم النبووو فووي اليوووم الوو   موواا فيووه،  -والسووالم



كونوه يخبور عون موتوه فوي اليووم الو   مواا فيوه دل والخبر ال يصل مون الحبشوة إلوى المدينوة إال فوي مود  طويلوة، 
 .-عليه الصال  والسالم-على نبوته ودليل واضم  ،على علم

إلووى المصوولى، خوورب بوووم إلووى المصوولى لكووي يكجوور  -عليووه الصووال  والسووالم-وخوورب بوووم النبووي  "الااذي مااا  فيااه"
و ا الر،ل الصالم، وال يعني هو ا نن الصوال  علوى الميوا فوي المسو،د ال ت،ووو، ل ، ويحصل األ،ر العظيمال،م 

نمووا تصوووم الصووال  فوووي المسوو،د وت،ووووو،  فوووي  علووى سوووويل بوون بيضوووا  -عليوووه الصووال  والسوووالم-وصوولى النبوووي وا 
المسوو،د، وصوولي علووى نبووي بكوور فووي المسوو،د، وصوولي علووى عموور فووي المسوو،د، المقصووود نن الصووال  فووي المسوو،د 

،ائو ، وال إشكال فيوا، ومن نهل العلم من يستدل بوو ا الحوديث بموا ال داللوة فيوه علوى قولوه، على ال،ناو  سائغة و 
 -عليوه الصوال  والسوالم-ألن الميوا قود يلووث المسو،د، والنبوي  ،د ال ت،ووو   على الميوا فوي المسوالصال :يقول

؟ صال  غائب، قصة الن،اشي فيوا ميا يلوث المس،د ؟هل هنا ميا يلوث المس،د :خرب بوم إلى المصلى، نوال  
عليوه الصوال  -نالوك نن النبوي فيوا، ودلا األدلة على ،واو الصال  على الميا في المس،د، غايوة موا هوال..... 
 ؟إييمصوولى ال،نووائو يعوور  بوو ؟معوورو اللووي  "خاارج بهاام إلااى المصاالى"خوورب بوووم لكووي يكجوور ال،موو ،  -والسووالم
 "وكبر أربعا   -عليه الصالة والسالم-فصف بهم "وهي خارب البلد، إ ا كجرا ال،مول يحتاب إلى مجلوا،  ،بال،بانة

-كبيراا يقرن بعد األولوى بسوور  الحاتحوة، والجانيوة يصولي علوى النبوي كبر نرب  تصف بوم وصلى صال  ال،ناو ، 
ة صووال  الميووا، يسوولم ، وفووي الجالجووة يوودعو الميووا، وبعوود الرابعووة يسوولم، المقصووود هوو ه صووح-عليووه الصووال  والسووالم

بو  بعود واسوتقر القوول علوى نربو  تكبيوراا وبعوم العلموا  ينقول اد،موال علوى األر  "وكبر بهم أربعا  " تسليمة واحود 
الواق  فوي عودد التكبيوراا، فوعجر عون السولف خوال  كبيور فوي هو ا، و،وا  فوي هو ا نحاديوث مون تسو  إلوى  لخال ا

لكوون كمووا قووال ابوون عبوود البوور انعقوود االتحووا  علووى األربوو ، وفووي الحووديث دليوول علووى صووحة الصووال  جووالث تكبيووراا، 
عليووه الصووال  -وصوولى عليووه النبووي  الحبشووة، وهووو غائووب عوون المدينووةنرم علووى الغائووب، فالن،اشووي موواا فووي 

ونموووا المالكيوووة والحنحيوووة يمنعونووووا، ، وفوووي هووو ا يسوووتدل الشوووافعية والحنابلوووة علوووى الصوووال  علوووى الغائوووب، -والسوووالم
صوولى علووى غائووب غيوور الن،اشووي، فووو ه قضووية عووين لوووا مووا  -عليووه الصووال  والسووالم-مووا نجوور نن النبووي قولووون: ي

إن كووان الميووا قوود صوولي  :يبقووى الحكووم فووي حيووو المنوو ، وموونوم موون يقووول يعتريوووا موون االحتموواالا، ومووا عوودا  لووك
ن كووان الميووا لووم يصوول  عليووه فووي بلووده فووال صووال  علووى  عليووه فووي بلووده شوورعا الصووال  كمووا فووي هوو ا  الغائووب، وا 

 "في الياوم الاذي ماا  فياه"لم بموته في اليوم ال   ماا فيه، كما هنا إ ا كان الميا ع   :الحديث، منوم من يقول
حبان من ير  ننه يصلى شك نن ه ا ،مود على اللحظ، منوم كابن ال لى عليه غائبا ، وبعده ال يصلى عليه، و ص

كيوف ت،عول الميوا ورا  إ ا كان في ،وة القبلة، نما إ ا لم يكن في ،وة القبلة فإنه ال يصلى عليه،  على الغائب
صلي عليه، إن كان في ،وة القبلة ت ؟هكيف ت،عل الميا عن يمينك وشمالك وتصلي علي ؟ظورك وتصلى عليه

نخوو ا  موون قصووة الن،اشووي، يعنووي لووو تصووورنا نن المدينووة شوومال شوور  بالنسووبة لمكووة، والحبشووة تكووون فووي ال،نوووب 
القبلوة، واضوم ،ودا ، يعنوي  ، واضوم كونووا ،ووةعند اسوتقبال القبلوة، نعوم تكون على سما المدينة ، وحينئ   الغربي

والحبشوة مون ورا   ،في ه ه النقطوة، والمدينوة هنوا ،ه ه هي مكة، الكعبة هنا ،مجال   لو تصورنا نن ه ه هي الكعبة
وهو ه هوي الحبشوة، فلوو موددنا خطوا  مسوتقيما   ،هك ا، تصورنا نن ه ه مكة، وه ه هوي المدينوة ،البحر من هنا، نعم

اعوووي لمجووول هوووو ه ل،وووا ا فوووي ،ووووة القبلوووة، وهووو ا اختيووووار ابووون حبوووان، لكووون إ ا جبوووا الحكوووم نصوووول المسوووعلة فوووال د



سوويما بالنسووبة لموون لووه نجوور فووي الوودين، نو  ال موون يقووول بصووحة الصووال  علووى الغائووب التحصوويالا، ولوو ا يوور،م قووول
عليووه، لكوون موون حقووه عليووك نن  ، ولووو لووم يصوول  نقوول األحوووال، يعنووي توووفي شوويخ، وتوووفي نبوووهعلووى علووى الشووخ  

كمووا فووي قصووة الن،اشووي،  ،يصوولى عليووه تصوولي عليووه، وموون حووا موون لووه نجوور فووي الوودين موون حقووه علووى األمووة نن
ائر النواأ فوال، المقصوود نن لوه حوا، لوه  لوك، ونموا سو تقتضويفوالمر،م نن الغائوب يصولى عليوه إ ا كوان لوه ميوو  

 .ال بعأحا عليه يصلي عليه 
 .......طالب:

ابون عبود البور  كعنوم نقلوا االتحا  على األرب  فيما بعد، بعود الخوال  الطويول الو   مون تسو  إلوى جوالث تكبيوراا،
نقل االتحا  على األرب  بعد  لك، على كل عمدته األقوال السابقة قبل  لك، والخوال  فوي مسوعلة انعقواد اد،موال 
بعوود و،ووود الخووال  مسووعلة خالفيووة بووين نهوول العلووم، هوول يجبووا اد،مووال بعوود الخووال ، وهوول تموووا األقوووال بموووا 

 .-إن شا  هللا-ك مسعلة معروفة عند نهل العلم، وكل له  ل ؟نصحابوا
صالى علاى النجاشاي ف نا  فاي الصاف ال ااني  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-عن جابر 
 أو ال الث.

 في الحديث الجاني: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف  ،عمن
عنوي بعود ي "صلى علاى النجاشاي -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنهما-عن جابر بن عبد هللا "

 :وكبور نربعوا ، يقوول ،وابر ،وصوف بووم ،صولى عليوهو إلوى المصولى،  في اليوم ال   ماا فيه، وخورب بووم نن نعاه
ال فالصووحرا  تسووتوعبوم فووي صووف  فكنووا فووي الصووف الجوواني نو الجالووث دليوول علووى مشووروعية تكجيوور الصووحو ، وا 

 ((ى عليوه جالجوة صوحو  فقود نو،وبمون صول))،وا  فوي المسوعلة قود واحد، فودل علوى مشوروعية تكجيور الصوحو ، و 
 نعم.المقصود نن تكجير الصحو  مطلوب،  وحسنه وصححه الحاكم،

ما دفن ف بار علياه  صلى على قبر بعد -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 
 أربعا .

صالى علاى  -ة والساالمعلياه الصاال-أن النباي  -رضاي هللا عنهماا-عن ابان عبااس "في ه ا الحديث المرو  
ولوم يؤ نووه  ،-عليه الصال  والسالم-ماا في الليل ولم يخبروا النبي  امرن  سودا ، نو ر،ل كان يقم المس،د "قبر

سووعل  -عليووه الصووال  والسووالم-بو لك، كووعنوم تقووالوا شووعنه نو شووعنوا، فصوولوا عليووه ودفنوووه بالليول، فلمووا نصووبم النبووي 
علووى قبوور بعوود مضووي  -عليووه الصووال  والسووالم-علووى قبرهووا، وصوولى النبووي فووعخبر بوو لك، جووم صوولى  عنوووا نو عنووه

القبور، يصولي علوى القبور مودل لووم، المقصوود ننوه يصولى علوى الشور، وصلى على قتلى نحود فوي  خور حياتوه كو
 ؟نعم فقد ،ا  ما يدل عليوا بالنسبة لمن صلى عليه، من لم يصل  عليه، وال مان  من إعاد  الصال 

 .......طالب:
يعني كل واحد ت،عله نمامك وتصلي عليه وتنتقل من مكان إلى  ؟صلي عليوم كلوم؟ يصلي على الم،مول كلومي

وهللا مووا ندر  هوو ا يحتوواب إلووى دليوول، مووا لوووم مويووة، يعنووي شووودا  نحوود صوولى علوويوم، واألصوول نن الصووال   ؟مكووان
لمووراد بالصووال ، هوول هووي صووال  علووى الشووويد غيوور مشووروعة، لكوون كووالمودل لوووم علووى خووال  بووين نهوول العلووم فووي ا

حقيقية  اا تكبيراا، نو هو م،ورد دعوا ، وهوو المور،م عنود ،مو  مون نهول العلوم، ونموا الشوويد فوال يصولى عليوه، 



لكن لو ماا لك قريب نو ماا لك شخ  عويو عليوك وننوا خوارب البلود، جوم علموا بعود  لوك فصوليا علوى قبوره 
 نعم؟ال بعأ، 
 .......طالب:

 .-إن شا  هللا تعالى-ا  يصلى عليه، يدرك األ،ر إ  نعم القريب وف
 .......طالب:

انوا ، ويكبور على كل حال منوم من نجبتوا ومنوم من نحاها، والوا،وب الحاتحوة، وموا عودا  لوك سونة، يعنوي تحعول نحي
ه قول وعارض ،ال يسلم من مقال :وفيه حديث ،اليدين في التكبير، وه ا الجابا عن ابن عمر عليوا نربعا  م  رف 

 .ابن عباأ
 .......طالب:
 .إن شا  هللا األربعةكل 

 .....:.الطالب
 ؟إيي...... 
 .......طالب:

ال فاألصل ننوا سرية. علمنن ير به من ن،ل لو ،وال ه ا إ ا و،د من يخالف في حكم مسنون   المخالف، وا 
 .......طالب:

فوي ال،وور باةيوة نحيانوا ، يعلوم نن  -الصوال  والسوالمعليوه -ليعلم ننوا سنة، يعلم نن قرا توا سنة، كما فعل النبوي 
 ال يخحى على الناأ، وا  ا عر  الناأ ننه سنة انتوا الحكمة، نعم. ،ه ا سنة

كفاان فااي  ال اا  أ ااواب يمانياا  بااي   -صاالى هللا عليااه وساالم-أن رسااول هللا  -رضااي هللا عنهااا-عاان عائشاا  
 سحولي  ليس فيها قميص وال عمام .

 في الحديث  الراب : -ه هللا تعالىرحم-يقول المؤلف 
هوو إدراب الميوا فوي كحنوه  الكتحين "كفن -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-عن عائش  "

بتخحيووف اليووا  نسووبة إلووى الوويمن، واأللووف عوووم عوون اليووا  الجانيووة، ولوو ا  "يمانياا  كفاان فااي  ال اا  أ ااواب" ونجوابووه
 دها.ألن يا  النسب ي،ب تشدي مشدد   يا صارا  ةيمني :خححا، لو قيل

................................... 
 

 يووووووووا  كيووووووووا الكرسووووووووي ويوووووووودا للنسووووووووب 
 

والحوور  المشودد عبوار  عوون حورفين، نحود الحوورفين صوار مكووان  لمووا عووم بواأللف مكووان اليوا  الجانيوةلكون   شوددم
بالتشوديد متعوين، موا فوي  : تيميوة موجال  لوو قيولجول ملتعين التشوديد،  : يمنيةفاقتضى تخحيحه، يمانية، ولو قيل األلف

  مية نبدا ، إنما يا  النسب مشدد .شي  اسمه تي
................................... 

 

 يووووووووا  كيووووووووا الكرسووووووووي ويوووووووودا للنسووووووووب 
 

 
 : يمانية.إ ا عوم عن إحد  اليا ين نلف كما هنا خححا، فقيل



 ،فإنوه نطيوب ونطوور ،البسووا مون جيوابكم البيوام)) :الحوديث من السنة نن يكوون الكحون نبويم، و،وا  فويف "بي "
 .((وكحنوا فيوا موتاكم

 ؟نعم ...سحول في اليمن، بيم :حولية، نسبة إلى قرية اسمواس   ون "حولي س  "
 .الطالب:......

 وي هي؟
 .الطالب:......
 إيه مو،ود .

عليووه الصووال  -ويسووتدلون بووعن النبووي  موون يسووتحب التكحووين بووالمخطو الوو   هووو الحبوور ، -كالحنحيووة–موونوم  "بااي "
، نعوم التسوو،ية غيور التكحووين، التسو،ية بعوود التكحوين، تغطيووة يغطوى الميووا بووا، نو قبوول  سوو،ي ببورد حبوور  -والسوالم

 ن األلووان، نعوم المقصوود ننوه يسو،ىالتكحين حتى ي،وو، المقصود نن التس،ية ال مان  من نن تكوون بوع  لوون مو
لووون كووان بووع  فالتغطيووة نمووا  ((كحنوووا فيوووا موتوواكم)) النسووا البوويم نعووم للر،ووال و  ن،إ ا سوو،ي بووع  لووون موون األلوووا

الستر، ليأ فيووا قموي  وال عماموة، لويأ فيووا قموي  وال عماموة، لويأ فوي األجوواب الجالجوة التوي كحون المقصود 
عون هو ا  :قوولبوا قمي  وال عمامة، من نهل العلم من ير  ننه يشرل التكحوين فوي القموي  وفوي العماموة، موا ا ي

قمووي  وال عمامووة، بوول القمووي  والعمامووة قوودر وائوود علووى الجالجووة،  " لوويأ فووي الجالجووةلوويأ فيوووا" :يقووول ؟الحووديث
رنأ  فووي قميصووه، وكونووه كحوون هوو ا المنووافاكحوون عبوود هللا بوون نبووي  -عليووه الصووال  والسووالم-ويسووتدل بووعن النبووي 

 ه موووا،را ، كسوواه قميصووا ، فكافووعه بووو ا، و،بوورا  لخوواطر المنووافقين فووي قميصووه مكافووع  لووه حينمووا كسووا العبوواأ لمووا ،ووا
ولده عبد هللا الر،ل الصالم الصحابي ال،ليل، المقصود نن األكحان ليأ فيوا قمي  وال عمامة، كموا هوو مودلول 

 نعم. لحديث، وهو قول ،ماهير نهل العلم،ه ا ا
 :حين توفيا  ابنتاه زيناب، ف اال -وسلمصلى هللا عليه -دخل علينا رسول هللا  :عن أم عطي  األنصاري  قال 

 أو شايئا  -يارة كاافورا  خيتن ذلك بماا  وسادر، واجعلان فاي األإن رأ نها ب الث أو خمس أو أ  ر من ذلكاغسل))
يعناي إزرا ، وفاي    أشاعرنها إياا )) :ف اال ،ناا ح او اآذناا  فععط فلماا فرغناا فإذا فارغتن فانذنني   -من كافور

وجعلنا رأساها  ال ا  " :  قال وأن أم عطي   ابدأن بمايمنها ومواضع الوضو  منها)) :وقال   أو سبعا  )) :رواي 
 ."قرون 

-قالا : دخال عليناا رساول هللا "حوديث نم عطيوة األنصوارية  :في ه ا الحوديث -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
لجوم، لكن ه ا نصم، نصوم وغيره ننوا نم ك و،ا  عند ابن ما،ه "حين توفي  ابنته زينب -صلى هللا عليه وسلم

 البنتوين، وروا مور  تغسويلوا لوينوب واألخور  ألم كلجوومننوا وينب، وال يمن  نن تكون نم عطية شاركا فوي غسول 
 ((نو سووبعا  )) :فووي روايووة "  اغساالنها باا الث أو خمااس أو أ  اار ماان ذلااك)): حااين توفياا  ابنتااه زينااب، ف ااال"
ال ينوافي السوب ، لكون هول بعود  ((نو سوب  نو نكجور مون  لوك)) غسالا ((نو بخمأ))غسالا  ((اغسلنوا بجالث))

 بووا، إ ا ننقوا األربو  ويود خامسوة  ليأ في الحديث ما يدل عليه، فوإ ا ننقوا الوجالث اكتحوي ؟السب  نكجر من  لك
والمصولحة ال  مورده إلوى الحا،وة   إن رأياتن ذلاك)) سابعة ليقط  على وترليقط  على وتر، إ ا ننقا بالسا ويد 

   بماا  وسادر)) .فيوواد علوى حسوب الحا،وة  لك لعدم انقطال الخوارب لتشوي، يعني إن رنيتن األمر يقتضيى اإل



 ن الموا  إ ا خلوو بالسودر تغيور بوه، وحينئو   : إالميوا بالموا  والسودر كونووا ننظوف، مون نهول العلوم مون يقوول يغسول
نن مون هو ا إلوى كونوه طواهرا ، لكون موا يلووم مون كونوه طووورا  مطوورا   لى م هب الشافعية ومو هب الحنابلوةينقلب ع
نو الجالجوة موا توم اسوتدالل مون ي،ووو رفو  الحودث بالموا   الجانيوةفي    بالسدر، ولو خلو في غسلة ونويليخلو الما

 .الطاهر غير المطور، على نن تغسيل الميا ليأ عن حدث، إنما هو تعبد
يطورد الوووام، ويسواعد  ا طيوب الرائحوةوهوو نبو   افورا  واجعلان فاي األخيارة كا)) هو النبا والسدر   بما  وسدر))

- رة كاافورا  يخاجعلن في األ))   من كافور ))أو كافورا  أو شيئا   في ال،سم، فال يسرل إليه الحساد على بقا  القو 
: قلنوا إال نننوا إ ا ال يختلوف األمور ((ر  كوافورا  يخا،علن في األ)) :قالفول  ه ه للشك (نو)   -من كافور أو شيئا  

 ر، والمقصود منه تطييب الرائحة وما  كر.وال يلوم التكجي يكحي منه ن  ،و  يسير شيئا  من كافور
 نعلمنواه ونخبرنواه "فلماا فرغناا مان ال سال آذناا " فوععلمنني ونخبرننوي   فانذنني -يعني من الغسول- فإذا فرغتن))
ن ادوار مون البودن، جوم نطلوا علوى ادوار نحسوه موالحقو نصله معقد ادوار، المحل ال   يعقود بوه  "فععطانا ح و "

راد  الحووال  ن  ا،علنووه شووعارا  عليوووا، نو ا،علنووه  "  أشااعرنها إيااا )) :ف ااال ،فععطانااا ح ااو "بوواب إطووال  المحوول وا 
األنصووار )) رفووو  الشووعار، و،ووا  فووي فضووائل األنصووا :مووا يلووي البوودن موون الجيوواب، والوودجار :شووعارا  لوووا، والشووعار

 :يعنوي إواره، وفوي روايوة ((نشوعرنوا إيواه)) :يعنوي هوم الو ين يلوون شوعر البودن لقوربوم، فقوال ((دجوار والنواأ ،شعار
 .((نو سبعا  من الغسالا))
فتغسوول اليوود اليمنووى قبوول اليسوور ، والر،وول اليمنووى قبوول اليسوور ، يعنووي ال،وووة اليمنووى،  "  اباادأن بميامنهااا)) :وقااال"

العطف على نية تكرار العامل، فكعن الحديث    ومواضع الوضو  منها))والشا األيمن عموما  قبل الشا األيسر 
هول تتحوا ال،ملتوان نو بينوموا تعوارم؟ طيوب هول فوي  "وابدنن بمواض  الوضوو  منووا ،امنوايمابدنن ب" :،ا  بلحظ

تعارم بين ال،ملتين نو ما فيه تعارم؟ ما فيه تعوارم، يعنوي ابودنن بميامنووا يقتضوي نن تغسول الر،ول اليمنوى 
 ؟في الوضو  ك ا سل الر،ل اليمنى قبل اليد اليسر  قبل اليد اليسر ، تغ

 .......طالب:
 إيي فيوا؟

 .......طالب:
ألن العطووف عنودهم علووى نيوة تكوورار العاموول،  امنوووا وابودنن بمواضوو  الوضووو  منووا هوو ا مقتضوى ال،ملووة ابودنن بمي

 :ى قبوول اليوود اليسوور ، ومقتضووى ال،ملووة الجانيووةنن تغسوول الر،وول اليمنوو "ابوودنن بميامنوووا" :مقتضووى ال،ملووة األولووى
نن تغسول اليود اليسور  قبوول الر،ول اليمنوى، فيوه تعوارم نو موا فيوه تعوارم؟ كيووف  "ابودنن بمواضو  الوضوو  منووا"

الو : نعر  التعارم بين ال،ملتين في نوال   ؟ندف  ه ا التعارم : الوضو  مسوتقل علوى نقول ؟ما فيه؟ كيف نرف  ا 
سوول، فحووي الوضووو  يبوودن يوضووع الميووا قبوول نن يغيتوضووع قبوول نن يغتسوول، وهنووا  يصوون  الحوويشوورعية كمووا ال صووورته

 .بمواض  الوضو ، وفي سائر الغسالا يبدن بالميامن قبل المياسر
و،علنوواه جالجوة قوورون، وفووي بعووم  يعنووي ظحرنووا رنسووا و،وودلناه "وجعلنااا رأسااها  ال اا  قاارون  :وأن أم عطياا  قالاا "

عليوه الصوال  -هول هو ا بوعمره  ؟هو ا مرفوول نو موقوو  "و،علنا رنسوا جالجة قرون "اةن  "اونلقيناه خلحاه" :الرواياا
يعنوي هول هو ا مون تصور   ((ر  كوافورا  يوخا،علون فوي األ)) :ا،علن رنسوا جالجة قورون كموا قوال :ما قال ؟-والسالم



، بعوود تغسوويله يضووحر ميووانعووم األكجوور علووى نن رنأ ال ؟النسووو  نو عوون علمووه واطالعووه ونمووره نو إقووراره علووى األقوول
 .ر،ال  كان نو امرن  ويلقى خلحه ،وي،عل جالجة قرون  ،حرضي

 .......طالب:
 ...مقتضى كونه يقرن قرون.مشو إيه، يإيه 

 الطالب:......
 ؟هاه

 .......طالب:
لحنحيوة ، ا-عليوه الصوال  والسوالم-الوائد يؤخ  ال بعأ، المقصود نن ه ا فيه ما يودل علوى المشوروعية ولوو بوإقراره 

مون فعول النسوو  مون غيور هو ا  :حر وال شوي ، يسورو ويحور  علوى و،وووا، وورا  ظورهوا، وقوالوا: ال، ال يضويقولون 
ف فووي حووا الحووي يوووال بالنسووبة للميووا  ألن ، األصوول الوو   يوووال موون ن،وول التنظيوو-عليووه الصووال  والسووالم-علمووه 

 المقصود تنظحيه.
 .......طالب:

 .فكل ما تقتضيه النظافة ينظف ؟ينظفلمو  لكن األصل لما ا غسل الميا
و،وب الغسل نو ل (اغسلنوا)جالث غسالا نو خمأ نو نكجر، األمر هنا ب   اغسلنها ب الث أو خمس أو أ  ر))

مووو موور بنووا سووابقا  نن األموور قود يتعلووا بووه مووا ي،عوول األموور  ؟بوجالثنو اغسوولنوا  ؟ و،وووب الغسوول فقوووغسول الووجالث
ه ا نمر، واألصول فوي األمور  (اغسلنواطيب ) ؟ ، تعميمه بالما  كالحي ما ي،وئ مت،ه إليه، يعني ما ي،وئ واحد

 ( هوو ا نموور و،وووباغسوولنوا) : إن األموور للغسوولهوول نقووول ؟بو،وووب الغسوول واسووتحباب الووجالث :الو،وووب، هوول نقووول
جووة و،وووب لووك، ننقووى غسووله بواحوود  نو بوواجنتين فالجالسوويما إ ا ننقووا بوودون   ال ؟والووجالث والخمووأ والسووب  اسووتحباب

الو   ؟استحباب ا 
 .......طالب:

ونمر بالتجليث، هول نسوتطي  نن  فاغسلن ينتابه نمران، نمر بالغسلإ ا  اغسلنوا، الجالث متعلقة باألمر، استحباب، 
استعملنا اللحظ الواحد  ونكون حينئ    ؟نستطي  ؟ه ا األمر بالغسل للو،وب واألمر بغسل التجليث لالستحباب :نقول

الو وو ،في معنييه، ي تغسويل الميوا، وغسول  ر بالغسول، الغسول وا،وب، فورم كحايوةعندنا نمو ؟ اغسلنواما ي،وو ا 
مسووتحب، موون نيوون نخوو نا  :الووجالث قلنووا ؟ي حكمووهالميووا جالجووا  إن احتوواب األموور بمتعلقووه مووا نحكووه غسوول الووجالث إيوو

ا إ ا  اسوتعملن ((نوالسواغ)) :لوهمون قو  ؟اغسلنوا، ومن نين نخ نا و،وب الغسول ؟ من األمر بغسلوا جالجا  االستحباب
الو هوو ا اللحووظ اغسوولنوا فووي المعنيووين فووي الو،وووب وفووي االسووتحباب، ي،وووو  ال اللحووظ الواحوود فووي اسووتعم ؟مووا ي،وووو ا 

الو نكجر من معنى ي،وو  الو ، تقصد ه ا ال بد ،ما ي،وو؟ ال،موور ما ي،وو ا  الشوافعية ي،يووون  ،تقصود هو ا، ال ا 
الو ظاهر  المسعلة ي  ن واحد، استعمال اللحظ في نكجر معنى ف ي لو قدامك اجنين واحد اسمه يعن ؟ما هي بظاهر  ا 

الو لتحا االجنان، ننا تقصدهم ،ميعا  ا محمد والجاني محمد، جم صوا يا محمد، يمكون  ؟نعوم ؟تقصد واحد مونوم ا 
 .يا محمدان :إ ا نردا نن تدعو االجنين قلا واحد؟ نن تقصد االجنين بلحظ

 .......طالب:



 ؟فيه وي
 .......طالب:

نصوول ادشووكال الوو   نوردتووه مووا هووو بظوواهر  ؟، نعووم...، يعنووي مووا هووو  نصووال  الظوواهر نن المسووعلة مووا هووي بظوواهر 
 ؟وي عندك ؟نعمعندكم، 
 .......طالب:
 ؟وي فيه
 .......طالب:
 .تكحينه والصال  عليه ودفنه كلوا فروم كحايةو فرم كحاية، فرم كحاية تغسيل الميا،  ؟التغسيل

 .......الب:ط
 ؟ي لون إي

 .......طالب:
 يعجم.، نجم كل من علم وقدر على تغسيله بغير تغسيل لو دفنوهيعجمون 
 .......طالب:

 ؟ي هوإي
 .......طالب:

اغسولنوا علوى سوبيل االسوتحباب بوجالث، ونعخو  الو،ووب  :ن األمر هنا ما دام تعلا به استحباب نقول: إهل نقول
إمووا نن  ((اغسولنوا بوجالث))يعنوي موا عنودنا و،ووب الغسوول إال هو ا الون ،  ؟سوولمون ندلوة نخور ، و،ووب نصول الغ

موجال  هوو ا ن األمور اغسوولنوا لالسوتحباب ونعخو  و،وووب التغسويل مون دليوول  خور، : إنو نقوول : بو،ووب التجليووثنقوول
ث إلوى الصوار  مون و،ووب الوجالنعوم موا  ؟ويوعتي بموا  وسودر بعود، إشوكاالا، نعوم ((اغسولوه)) الحديث ال   يليوه

نن غسول الحوي  :حا،وة، األمور الجوانيؤيوتون مون ،ووة، رده إلوى رؤيوتون للرد  لوك علوى ر ؟ الواحد  موجال  إ ا ننقوا
 .ه ا تعبد وو،با الجالث ما يبعد :فالميا من باب نولى، إ ا قيل عن حديث يكتحى فيه بتعميم الما  وهو

 .......طالب:
 سلة األولى، والكافور في األخير .م  الغ ول شي يبدن بالسدر ن ......التخيير (نو)ال التخيير 

 .......طالب:
 ؟إ ا عمم
 .......طالب:

شي ، افترم ننا شخ  ما يخرب منه شي ، بقي مد  خرب منه كل شي ، كل موا فيوه،  ههو نقي ما يخرب من
 .شي خرب وال طل  شي ، سو  كل ه ا ما 

 .......طالب:
 ؟وي هي
 .......طالب:



ما  ك تض  الشامبو نو الصابون وتتركهجم بعد  لصم ا إ ا نردا نن تغتسل تعم بدنك بالما ، ال السدر نول، نن
 ؟تتبعه ما 

 .......طالب:
مون ن،ول نن يوعتي الموا  علوى إوالوة موا بقوي،  لشامبو مو  األول، السودر مو  األول مو  الغسول، نوالهون بوالترابإ ا  ا

 ولو كان طاهر ما يبقى على البدن.
 ادأ.نعم الحديث الس

 :إذ وقع عان راحتاه فوقصاته، أو قاال قال: بينما رجل واقف بعرف  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس 
وال  ،اغسلو  بما  وسدر، وكفنو  في  وبيه، وال تحنطاو )) :-صلى هللا عليه وسلم-فعوقصته، ف ال رسول هللا 

رضاي -قال المصنف    وال تخمروا وجهه وال رأسه)) :وفي رواي    تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم ال يام  ملبيا  
 سر العنق.: الوقص ك-هللا عنه

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
سوقو عون  "إذ وقاع" فوي ح،وة الووادل "قال: بينما رجل واقف بعرف  -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس "

الناقووة هووي التووي  ؟إيوويصووته الضوومير يعووود يعنووي موواا فووي الحووال، الوووق  الموووا بالحووال، فوق "فوقصااته" راحلتووه
 ؟وقصته نو الوقعة

 .......طالب:
إذا وقااع عاان راحلتااه " ؟ي تحركووا وطوواو؟ هووي التووي سوووا الناقووة؟ الناقووة واقحووة وطوواو، إيووه الناقووةإيووي سوووا بوو

 بينماا" ؟ الناقوة موا تحركواوماا في الحال بسبب الوقعوة نو بسوبب الناقوة -نو وقصته-الوقعة نوقصته  "فوقصته
 ؟وهي ما تحركا، وي يصير ؟طاو، وي صارولا و  "رجل واقف بعرف  إذ وقع

 ..الطالب:.....
 ؟هاه

 .......طالب:
فوقصته يعني  السقطة، طيب افترم شخ  على ،دار، فوقصته الوقعة، يعني ماا بسبب الوقعة، ماا بسبب

ال،وودار هووو الووو   ل: إن نقووو وقوو  عووون ،وودار فوقصووته، هوول نسووتطي  نن  ؟السووقطة، ال،وودار سووو  لووه شووي ؟ نعووم
 ؟لكنه وق  عن راحلته، هاه نن الدابة هي التي تحركا ونوقعتهما يمكن، فلو  ؟وقصه
 .......طالب:

 نعم؟ال ال ما يلوم،  ،ما يدريك
 .......طالب:

 .هو إن تحركا فوي السبب
 .......طالب:
 ال ال ما يلوم. ،ما يلوم

 .الطالب:......



 ؟نو شي  هيعني وطعت
 .....الطالب:..

  ؟ي اللي وقصه،دار هو فو  ،دار فسقو فوقصته إيننا افترم بدل الناقة ال ال، ه ا ما له دخل نبدا ، ال ال 
 .الطالب:......

ا مؤنجووة علووى كوول يحتموول نن يعووود علووى هوو ا ألنووو نقووول: االشووتباه فووي الضوومير لكونووهوهنووا فوقصووته الوقعووة، يعنووي 
و،ا  هنا االحتموال، لكون ننوا افتورم نن الناقوة واقحوة، هوو واقوف  الشتراكالوقعة والناقة والراحلة، ،ا  هنا ا حال

 .نوقعته :ما قال "إ  وق "بعرفة 
 .الطالب:......

ننووا افتوورم ننووه نعووأ وطوواو،  ؟فووي فعقعصووته، لكوون موون التووي نقعصووته ،فووي نوقصووته ،ال ال موا فووي، فووي فوقصووته
يطويم بوأ علوى رقبتوه، يحتواب ألنوه  مون الراحلوة  الوقعوة مون الدابوةيعني السبب ال   ماا بوه،  ؟نعم ؟وي صار

 ؟نكجر من ه ا
 الطالب:......

 ؟هاه
 .الطالب:......
طيور علوى ،بول موا يبقوى نحوأ، يركبوون، الغالوب تاحتموال  موا فيوه مخواطر، النواأ يركبوون الطيواراا ما فوي شوي 

 ؟السالمة يعني، نعم
 .الطالب:......

 .تهوقصإيه نعم صم بعد الطيحة، الطيحة التي 
 ....الطالب:...

 فوق  إيه نعم.
 .الطالب:......

 لوقعوة، واحتموال ننووا تحركوا وطاحواوال هوي بلموه، ننودقا عنقوه مون الطيحوة مون ا ،توهئال هي ما وصلته، وال ،
فاعول فعوقصوته  يحتمول نن يكوون  :بون ح،ور يقوولانوقعتوه، وقو ، الحوافظ  :وق ، ما قال :، لكن يقول..احتمال ننه

 .واألول نظور :بعن تكون نصابته بعد نن وق ، قال حلةالوقعة نو الرا
 .الطالب:......

 .ما يحتاب ؟ال  طاو على رنسه ونندقا عنقه، يحتاب إلى نكجر من ه اخ، ةوقعن اليعني م
 .الطالب:......
 .نو الراحلة الوقعة، وقصته ةوقعالال ال األول 

نن المحورم يغسول كموا فدل علوى  "  اغسلو )) :-وسلم صلى هللا عليه-ف ال رسول هللا  "فعوقصته" :وفي رواي "
فاألمر مت،ه إلى الغسل بالما  والسدر، السدر ليسوا فيوه رائحوة    بما  وسدر))يغسل إ ا ماا  يغتسل وهو حي
ن كووان محرمووا  فووال محظووور  ن كانووا  ويكتحووى بومووا   وكفنااو  فااي  وبيااه)) فيووه نن يغسوول فيووه الميووا وا  بووالجوبين وا 



حوون فووي نجووواب، لكوون المحوورم يككحوون فووي جالجوة  -عليووه الصووال  والسووالم-ألن النبوي   علووى مووا تقوودمالجالجوة نفضوول، 
ا يسوتره، لكون يوواد عليوموا مو ، فيوما شم عن تغطية ،ميو  بدنوهانألن الجوبين ما يكحي جوبين، إن احتاب إلى وياد 

 جوبيوه، لكون مجول هو ه الجيواب التويألن المحورم الحوي لوه نن يغيور فوي  الجوبين ال بود منووا ال علوى سوبيل الو،ووب 
 .ينبغي نن يكحن بوا بوشرا بوا العباد 

ألن المحرم    وال تخمروا رأسه)) ا المحرمول ا من  منو : نخالط فيوا نطياب وروائم طيبةالحنوط   وال تحنطو ))
ي العلوة فوي كونوه هو ه هو   فإنه يبعث ياوم ال ياما  ملبياا  )) ي رنسه، ال ي،وو تغطية رنسه بحالال ي،وو نن يغط
وال )) :وفااي رواياا " بعووث يوووم القيامووة حووال كونووه ملبيووا  ن إحرامووه مسووتمر إلووى نن يبعووث، فعنووه يال يغطووى رنسووه أل
وال ))  داعي للحكم عليه وهو في الصوحيمن الوم من يحكم على الو،ه بالش و ، لكمن   "رأسهال تخمروا وجهه و 
ية المحرم لو،ووه ن عدم تغط: إل في رنسه وو،وه، ومنوم من يقولفعلى ه ا إحرام الر، ((رنسهال تخمروا و،وه و 

الشووبوة ال يغطووى و،وووه، بوواب اتقووا   ألنووه إ ا غطووى و،وووه احتموول نن يغطووي رنسووه، لكوون موون موون بوواب االحتيوواط 
 .الو،ه نيضا  ممنول المحرم ال كر من تغطيته كالرنأ والصواب نن

 .الطالب:......
المرفوول موا يودل عليوه، فوي لعلم على نن المرن  إحراموا في و،ووا، لكن ما فوي ي كرون، يعني هو قول نكجر نهل ا

إحدانا خمارهوا علوى لا دنب سا،األالر،ال اهن ، إ ا حا نكشحلمرفول ما يدل عليه، عائشة تقول: كن يليأ في ا
 و،ووا.

إ ا مواا كغيوره يغطوى رنسوه رم من نهل العلم من ير  نن المحو   وال تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم ال يام  ملبيا  ))
فوودل علووى نن  ننووه يبعووث ملبيوا   -عليووه الصووال  والسوالم-ألنووه لوويأ كول محوورم يبعووث ملبيوا ، هوو ا علووم النبوي  و،ووه 

قولوون: ييعنوي عمووم العلوة، ال  ؟من يشود له ننه يبعث يوم القيامة ملبيوا   ؟إحرامه مستمر، ومن عداه من يشود له
 .-عليه الصال  والسالم-النبي له  شود العلة خاصة بو ا الر،ل ال   ه ه

 .الطالب:......
 كيف؟

 .الطالب:......
عليوووه الصوووال  -النبوووي لووه  رنسوووه وو،ووووه، لمووا ا؟ ألن هووو ا شوووود المقصووود نن مووون نهووول العلووم مووون يووور  ننووه يغطوووى

مت،وه، فكول  ننه يبعث يوم القيامة ملبيا ، ومن عداه يحتاب إلوى شوواد  معصووم، لكون القوول بعمووم العلوة -والسالم
عث يوم القيامة ملبيا ، يعني هول يقوول مجول هوؤال  الو ين قوالوا عون هو ا الر،ول نن غيوره ال يبعوث من ماا محرما  ب  
 ؟نو كل شويد    يعتي ودمه يجعب لونه لون الدم والريم ريم المسك هل هو خا  بو ا الر،لملبيا  نن الشويد ال
 .كل محرم ه ا مآله وحاله نعم إ ا   ،تهيو كل شويد ه ه م :حتى هم يقولون 

،ول هو ا الر  "الاوقص كسار العناق": -المؤلوف -رضوي هللا عنوه-قال  "  رأسهال وال تخمروا وجه و )) :وفي رواي "
 .والخال  في الضمير تقدم ،فوقصته لما سقو عن الراحلة نندقا عنقه

 .الطالب:......
 .ألن ه ا بعرفة ما بعد باشر التحلل يبعث على ما بقي من ح،ه 



 .الطالب:......
 ؟كلوم يسعلون، نعمي، يعني حكم الواحد حكم ال،ماعة كالمحرم الحيمن   ن  شي  فيه طيب

 .الطالب:......
يبودن  ، نو يشورعون فوي االنصورا يسم  قرل نعالوم، إ ا انتووا من دفنه بدن السؤال، يعني م،رد موا ينصورفون إنه ل

نه ليسم  قرل نعالومالسؤال،   .وا 
 ...الطالب:....
 .، نعمما في بعأيسوغ نعم، 

 نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا. :قال  -رضي هللا عنها-عن أم عطي  األنصاري  
ألن المورن  ال  "قال : نهينا عان إتبااع الجناائز" :في حديث نم عطية األنصارية -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
لوو )) في حديث فاطموة يودل علوى التحوريملتحريم في حديث فاطمة، م،رد إتبال، و،ا  ما يدل على ا تتب  ال،ناو 

يودل علوى نن النووي لويأ  "ولام يعازم عليناا"، وهنوا ال،نواو  ه ا يدل على تحريم إتبوال ((الكد  للححتك النار بلغا  
، اة دتباعووالنواهي متحاوتة، منوا النووي الشوديد، ومنووا النووي الخحيوف، هو ا بالنسوبهو للكراهة، ونن  مانللتحريم وا  

والمتخو ين عليووا المسوا،د  ،لعون هللا وواراا القبوور))نما دخوول المقوابر وويارتووا بالنسوبة للنسوا  ف،وا  فيوه اللعون، 
راط مجول موا للر،ول، فادتبوال يوفالنسوا  ممنوعواا مون هو ا، لكون المورن  إ ا صولا علوى ،نواو  فلووا مون الق والسرب((

 .ر  ودخول المقابرغير الصال ، وادتبال نيضا  غير الويا
 .الطالب:......

 ؟كيف
 .الطالب:......

 ؟وي توور
 .الطالب:......

 .توورها ه ا عام، خص  النسا  باللعن ((لعن هللا وواراا القبور)) ال ال
 .الطالب:......

 .((لعن هللا وواراا القبور)) نبد، ما يدخلن المقبر ، اللعن صريم في ه ا، اللعن اللعنما يدخلن  ال
 .طالب:......ال
 ؟نعم

 .الطالب:......
ووا تمنو  ن تحواوا النووي تبعوا  لتحواوا النسوا ، فحاطموة لعظوم مقام: إ، فإما نن يقوالانلم يؤكد علييعني ، انعنولم يم

  ا منووي عنوه، سووا  كوان نووي كراهوةالمقصود نن مجول هو ((ك النارحتللح)) :قالألنه  بعشد مما يمن  عنه غيرها 
 ال إلى المقبر ، نعم. إتبال ال،ناو  والخروب معوامقصود به نو نوي تحريم، وال
أسرعوا بالجنازة فاإن ت ان صاالح  ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 

ن ت ن سو   .  ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ى فخير ت دمونها إليه، وا 



 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
يعنوي بم،ورد  "  أسارعوا بالجناازة))قاال:  -صلى هللا علياه وسالم-عن النبي  -رضي هللا عنه- عن أبي هريرة"

وتودفن، هو ا مقتضوى األمور تخرب الروو ويتعكد من خرو،وا تباشر نسباب الدفن، تغسل وتكحن ويصولى عليووا ما 
عليووه تغيوور فووي الميووا موون التووعخير الوو   ال يترتووب - لكوون إ ا ترتووب علووى التووعخير ))أساارعوا بالجنااازة   بادسوورال

مصلحة من قدوم من ير،ى قدومه في مد  معقولة مقبولة، الترتب عليه و  -تع   نهل الميا بو ا ون ةرائحة كريو
يعني بين صالتين مجال ، يؤخر من صال  الح،ر إلى صال  الظوور موجال ، نو مون الظوور إلوى العصور، األمور فيوه 

دفن بعد جالجة نيام، فدل علوى نن األمور بادسورال لالسوتحباب ال  -لسالمعليه الصال  وا-سعة وهلل الحمد، فالنبي 
فااإن ت اان صااالح  فخياار ت اادمونها ))ن شووريطة نن ال يتغيوور الميووا ويتووع   ويووؤ  ، والعلووة واضووحة للو،وووب، لكوو

ن ت ان ساوى   يحورم مون هو ا الخيور الو   ينتظورهيعني ال   إليه يعنوي غيور صوالحة وغيور طيبوة فشور    ذلاك ))وا 
ونه عووون رقوووابكم، فاألشووورار صوووحبتوم وبوووال سووووا  كوووانوا نحيوووا  نو نموووواا، ال شوووك نن هووو ا شووور يوضووو  عووون تضوووع

الرقوواب، فادسوورال فووي ت،ويووو الميووا وادسوورال بدفنووه هووو السوونة، لكوون إن ترتووب علووى التووعخير مصوولحة را،حووة فووال 
ون سببا  في حرمانه من الخير الو   مان  منه، لكن ال يؤخر تعخيرا  بحيث يسرل إليه الحساد، نو يتع   نهله نو يك

 نعم. نتظره، المقصود نن مجل ه ا مستحب،ي
علاى امارأة ماتا   -صلى هللا عليه وسالم-قال: صلي  ورا  رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن سمرة بن جندب 

 ف ام وسطها. في نفاسها
 :في الحديث التاس  -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

على امارأة ماتا  فاي  -صلى هللا عليه وسلم-قال: صلي  ورا  النبي  -هللا عنهرضي -عن سمرة بن جندب "
واألدلوووة  ،والمووورن  يصووولى عليووووا كالر،ووول   النبوووي صووولى هللا عليوووه علوووى امووورن صوووليا ورا "ف اااام وساااطها نفاساااها

ن ك الو انا علوى موا ،وا  فوي األخبوار شوويد  مستحيضة، وك لك النحسا  يصلى عليوا وا  يد  شووموا هوي بشوويد ؟  ا 
د  فووي اةخوور  ال فووي نحكووام إ ا  يصوولى عليوووا وبووو ا تختلووف عوون شووويد المعركووة الوو   ال يصوولى عليوووا، فوووي شوووي

السوونة فووي موقووف ادمووام موون الموورن  إ ا هووي هوو ه و  "وسااطهافااي ف ااام " يعنووي بعوود الوووالد  "ماتاا  فااي نفاسااها" الوودنيا
يعوودم نن  لمصوولين عليوه، إ  لوناطوالل الر،وال ا ماتوا ننوه يقوف وسووطوا ليكوون سواترا  للوسووو الو   فيوه العوور  عوون

ال يعودم، و،ود فوي مجول هو ه المناسوباا نشويا  كجيور ، وقو  محظووراا  :من في قلبه شي  من المورم، نقووليو،د 
ما هو نفضل من  لك  منوا القلب الميا ال   يشرنب لمجل ه ه األمور، ومنوا ةوالقلوب متحاوتفي ه ه المواطن، 
ن كوان  "في وسطها ف ام" كما هو األصل فدل على نن موقف ادمام من الميا إن كان امرن  فوو في وسوطوا، وا 

 .ر،ال  فعند مقابل رنسه
 .الطالب:......

شويد ، لكن شويد   خر ، يعني تختلف في نحكام الدنيا ليسا بشوويد ، هوي شوويد  فوي نحكوام الودنيا ألن الشوودا  
مقبول غيور اةخر  من مواا فوي ال،وواد ، شويد  خر  فقو، شويد الدنيا و يتحاوتون، شويد دنيا و خر ، شويد دنيا فقو

 .تجبا له نحكام الدنيامدبر وال غال، المقصود ننه ماا في ال،واد مخلصا  في  لك، ه ا شويد الدنيا واةخر ، 
 .الطالب:......



 لووك، المقصووود نن هوو ا ير،ووى لووه  ونألن هوو ا موون بوواب الشووواد ، إنمووا يعلووا بالمشوويئة   ،ووا  النوووي عوون ادطووال 
نمووا تر،ووى لووه  ،شووويد، نعووم بغووم النظوور عوون فووالن بعينووه، ولووو موواا علووى هوو ه الصووحة مووا ن،وووم بعنووه شووويد، وا 

لكون  ال يغسول وال يكحون وال يصولى عليوه مواا فوي المعركوة الشواد ، ،ا  النوي عن ه ا، وشوويد دنيوا فقوو، يعنوي
مجوول دنيا دون الووقووو ر شووي  فووي اةخوور ، وشووويد اةخوور  فغووال نو ليقووال نو مووا نشووبه  لووك، هوو ا لوويأ لووه موون األ،وو

 .المبطون والحريا والغريا والنحسا  وما نشبه  لك
 .الطالب:......

قارفوة بوون، حوديث عوود بمهو إ ا كان الشخ  حوديث عوود بالنسوا  ال شوك ننوه يبقوى فوي قلبوه شوي  مون التعلوا 
لكون إ ا كوان مون محارمووا مون  ،يتعلوا بالنسوا ، نعومالنسا  يبقى في نحسوه شوي ، نموا بعيود العوود يكوون نسوي موا 

 نعم. بعم ادشكال،بوا، تلك قضية عين عليوا  نو نخوها فوو نولى ،نبوها مجال   ،ولدها
بار  مان الصاال    -صلى هللا علياه وسالم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي موسى عبد هللا بن قيس 

 .والحال   والشاق 
 التي ترفع صوتها عند المصيب . :الصال   :قال المصنف
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

صالى هللا علياه -ساول هللا ن ر : إقاال -رضاي هللا تعاالى عناه -األشوعر  - عن أبي موساى عباد هللا بان قايس"
 التي ترف  صووتوا عنود :تبرن من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة ((ليأ منا)) :تبرن في حكم قوله "بر   -وسلم

نعووم، فووو ه الصووالقة التووي ترفوو  صوووتوا عنوود  ،ونبوودلا صووادا  نصوولوا سووالقة، سوولقوكم السووينالمصوويبة، واألصوول فيووه 
، وبوورئ موون الحالقووة التووي تحلووا شووعرها بسووبب المصوويبة، وبوورئ موون -عليووه الصووال  والسووالم-المصوويبة بوورئ النبووي 

م صووبرهن، لكوون إ ا و،وود فووي الر،ووال ل،وووعون وعوود ، واألصوول هوو ا نن يكووون فووي النسووا الشوواقة التووي تشووا جوبوووا
نو يشووا جوبووه الحكووم  ،نو يلطووم خووده وصوودره ،إ ا و،وود فووي الر،ووال موون يرفوو  صوووته نو يحلووا شووعرهفووالحكم واحوود، 

، فوو متوعد بوالبرا   منوه و،ول ولم يصبر على ما قدر هللاواحد، وفي ه ا وعيد شديد على من فعل ه ه األفعال 
ن استحل  لك فعمره نشد ونخطر  نعم. ،وا 

ذكر بع  نسائه كنيس  رأتها  -صلى هللا عليه وسلم-قال : لما اشت ى النبي  -رضي هللا عنها-عن عائش  
أتتاا أر  الحبشا  فاذكرتا مان حسانها وتصااوير   ، وكانا  أم سالم  وأم حبيبا ماريا :بعر  الحبش  ي اال لهاا

 ،م الرجل الصاال  بناوا علاى قبار  مساجدا  أولئك إذا ما  فيه))وقال:  -صلى هللا عليه وسلم-فيها، فرفع رأسه 
 .   م صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند هللا

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
موورم فووي موورم موتووه  "-عليااه الصااالة والسااالم-قالاا : لمااا اشاات ى النبااي  -رضااي هللا عنهااا-عاان عائشاا  "

ذكار بعا  نساائه " حبيبة، وهن ممن ها،ر إلى الحبشة و،ا  التصريم بعم سلمة ونم "ذكر بع  نسائه" يراألخ
 "ي ال لها"التي ها،رن إليوا،  "بعر  الحبش "رنتاها، يعني نم سلمة ونم حبيبة  :في بعم الرواياا "كنيس  رأتها
الكنوائأ  "فذكرتا مان حسانها وتصااوير فيهاا"وكانا نم سلمة ونم حبيبة نتتا نرم الحبشوة   "ماري" :يقال للكنيسة

وم منووا، ينشوغلون بووا عون لوب العبواد ، وهو ا مون   ألن هو ا حضوى فيوا مون الناحيوة ال،ماليوة والرسووم الحنيوةيعتن



شووؤم المخالحووة، إ ا وقوو  ادنسووان فووي مخالحووة وعوقووب بمووا يسوولبه نحوووب مووا يحتوواب إليووه، يعنووي هوو ا منوو  موون وخرفووة 
وم موون هوو ه العبوواد ، هوو ه التصوواوير ضووهوواب الخشووول للمصوولي، وهووؤال  هوو ا حيكووون سووببا  فووي إ   لووئال المسووا،د

فيوووا تصوواوير لوووم، المقصووود نن هوو ه  ،صووورواى  لووك سووو  فصوووروا مووريم والمسوويم، ،ميلووة، ووادوا علووالحسوونة و ال
 ي،وو التصاوير في نماكن العباد . محرماا ال

وا علاى قباار  أولئااكإ إذا ماا  مانهم الرجال الصاال  بنا)) :وقاال رأساه -صالى هللا علياه وسالم-فرفاع رساول هللا "
ونيضوا  قبور  ،ظلماا بعضوا فو  بعم، صور وتماجيل في مكان العبواد  "   م صوروا فيه تلك الصور ،مسجدا  

فالمقصوود نن مجول هوؤال  صونعوا موا صونعوا  ،فعنى يقبل لوؤال ، إضافة إلى ننوم حرفووا وبودلوا وكحوروا في المس،د
به مون شورار الخلوا ووخرفوا المسا،د، فوؤال  فيوم ش ،مسا،دوقلدهم من قلدهم من المسلمين، و،علوا القبور في ال

قد يكون الوداف  فوي نول األمور تو كر  ((على قبره مس،دا   انولئك  إ ا ماا منوم الر،ل الصالم بنو )) عند هللا تعالى
لووك ليكووون معينووا  لوووم علووى النشوواط فووي العبوواد ، فووإ ا توو كروا هوو ا العبوود الصووالم نشووطوا، جووم بعوود    صوواحب القبوور

ألنوه ر،ول   ا المسو،د إال لتطلوب منوه الحا،واا ما وضو  هو ا القبور فوي هو :يقولفيعتيوم الشيطان الخلو   لفيخ
اب  الناأ وتحصل البركة ب،واره، وقد وق  ه ا في ه ه األمة في كجير من األقطار، وتت ،صالم، نو ليصلى عنده
خر  ادموام الم،ودد الشويخ محمود بون عبود الوهواب فوي العصوور المتوعإلى نن قيم هللا لووا عليه في الشر  والغرب 

ونخوورب القبووور مووا اسووتطال منووه نن يخوورب القبووور موون المسووا،د، هوودما  ،، فووانبرن لووو ه القضووية-رحمووه هللا تعووالى-
 نعم. وفي الحديث ال   يليه حديث عائشة،المسا،د واألبنية على القبور بسبب دعوته، ور،ول الناأ إلى الحا، 

 :فاي مرضاه الاذي لام ي ام مناه -صلى هللا علياه وسالم-قال : قال رسول هللا  -هللا عنهارضي -عائش  عن و 
ولوال ذلك ألبرز قبر  غير أنه خشي أن يتخاذ  :قال    لعن هللا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))

 مسجدا .
في مرضه الاذي لام ي ام  -وسلمصلى هللا عليه -قال : قال رسول هللا  -رضي هللا عنها-عن عائش  "و  :يقوول
إ ا مواا فويوم  نولئوك  لعون هللا اليووود والنصوار  اتخو وا قبوور ننبيوائوم مسوا،د، )) :فوي مرضوه الو   مواا فيوه "منه

   لعان هللا اليهاود والنصاارى اتخاذوا قباور أنبياائهم مسااجد)) :وهنا يقوول ((على قبره مس،دا   االر،ل الصالم بنو 
علووى قبووورهم ن لوووم ننبيووا  ووضووعوا مووة هللا تعووالى، ولعوون اليوووود ظوواهر  ألاد عوون رحاللعوون هووو الطوورد وادبعوو لعوون

 ؟نعم ؟-عليه السالم-النصار  لوم نبي غير عيسى المسا،د، ونما 
 .الطالب:......

لعون هللا اليووود )) :لاال خلنا على القول الصحيم، النصار  ليأ لوم نبوي إال عيسوى وعيسوى لوم يقبور، فكيوف يقو
مكمول  -عليوه السوالم-ألن ديون عيسوى  : ننبيا  اليووود ننبيوا  للنصوار  إما نن يقال ؟عيسى لم يقبر ((والنصار  

 ((اتخ وا قبور ننبيائوم وصوالحيوم مسوا،د)) :، نو يقال كما في الرواية األخر  -عليه السالم-لما ،ا  به موسى 
ويصووولى  ........ن مسوووا،د، بمعنوووى ننوووواون اليووووود اتخووو وا قبوووور األنبيوووا ، والنصوووار  اتخووو وا قبوووور الصوووالحيفيكووو

ال ت،لسووا علوى ))نو  ((ال تصولوا إلوى القبوور وال ت،لسووا عليووا))عندها، وقد ،ا  النوي عن الصال  إلى القبوور، 
 -والسوالمعليه الصال  -النبي  "ولوال ذلك ألبرز قبر " :-رضي هللا عنها-قال  عائش  " ((القبور نو تصلوا إليوا

عليوه  ا ، لو كان باروا  ل،ا  من ،وا  وبنوىفن في بيا عائشة، فلم يبرو قبره خشية نن يتخ  مس،دما نبرو قبره، د



بيا عائشة مستقل بعيد  ، وكان-رضي هللا عنوا-مس،د، غير ننه خشي نن يتخ  مس،دا ، فدفن في بيا عائشة 
الوليود بون عبود سو،د فوي عوود السوور خوارب المسو،د، جوم بعود  لوك احتوية لويواد  الم عن المس،د بينه وبين المس،د

ار، لكون المقصوود ننوه حصول ادنكوفعدخل في المس،د، وننكر من ننكر ممون و،ود مون الصوحابة والتوابعين،  الملك
ن نبطلوا الصوال  فوي المسو،د النبوو   داولوه األئموة عون األئموة ولوم يحصول بعود  لوك نتتاب  الناأ على  لوك، وتو

قبل القبر، والميا ما دفن في المس،د، فالمس،د قبل القبر، والمقبوور موا  على المس،د، المس،د مبني ألنه لم يبن  
بنوي مسو،د بخوال  موا إ ا دفون ميوا فوي المسو،د، نو   ا تصحم الصال  في المسو،د النبوو  قبر في المس،د، ولو

ن كووان  علووى قبوور فووال بوود موون نن يكووون الحكووم للسووابا منومووا، إن كووان الميووا دفوون فووي المسوو،د ينووبي ويخوورب، وا 
عليوه -وبوين مسو،د النبوي  ين المسوا،د التوي بنيوا علوى القبوورمس،د بني على القبر يوودم، وهنوا يظوور الحور  بوال

يقوول ابون القويم  ((اللوم ال ت،عل قبور  وجنوا  يعبود)) :بقوله -عليه الصال  والسالم-النبي  ودعا، -الصال  والسالم
 :-رحمه هللا تعالى-

 فع،وووووووووووووووواب رب العووووووووووووووووالمين دعووووووووووووووووا ه
 

 الجوووووووووووووووووووووووة ال،ووووووووووووووووووووووودران  فعحاطووووووووووووووووووووووه بج 
 

ا كما يقوول ابون القويم ويقورره ،مو  بيه ا على القول بعن ه ه الدعو  ن،جالجة ،دران ال يستطي  نحد نن يستقبله، 
موون نهوول التحقيووا، ولكوون و،وود موون يسوو،د إلووى القبوور وظوووره إلووى الكعبووة، مجوول هوو ا ال شووك ننووه عابوود، عابوود للقبوور، 

صوبغته صوبغة المسو،د يرتواده النواأ فوي كول وقوا مون ن،ول نن  ،دما كونه مسوسا،د له، مجل ه ا سا،د للقبر، ن
 .، نعمفو ا لم يحصل، يعني إ ا و،د من نفراد فإن ه ا ال يعني نن الدعو  لم ت،ب ..يصلوا إليه، ومن ن،ل نن
لايس مناا مان ضارب ))قاال:  -صالى هللا علياه وسالم-عان النباي  -رضاي هللا عناه-عن عبد هللا بان مساعود 

 .  جيوب، ودعا بدعوى الجاهلي الخدود، وشق ال
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

  ن "  لايس مناا))أناه قاال:  -صالى هللا علياه وسالم-عان النباي  -رضاي هللا عناه-عن عبد هللا بان مساعود "
 الخودودمن ضورب ، بل هديه مخالف لطريقتنا وسنتنا من فعل ه ه األفعال: ليأ على طريقتنا، وليأ على هدينا

ودعااااا باااادعوى )) بوووورئ منوووووا -عليووووه الصووووال  والسووووالم-تقوووودم الشوووواقة، النبووووي و  ة، وشووووا ال،يوووووبمصوووويببسووووبب ال
وظووراه، وسويداه، هو ه دعواو  ال،اهليوة، يودعون بالويول والجبوور بسوبب هو ه المصويبة  ،وسونداه :كقوولوم   الجاهليا 

لسوالمة والعافيوة، وا  ا اسوتحل التي وقعا بوم، وكول هو ا يودل علوى نن هو ه األفعوال مون كبوائر الو نوب نسوعل هللا ا
 نعم.  لك خرب يعني ليأ من ديننا إ ا نستحل  لك،

من شهد الجنازة حتى يصلى )): -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 
   ن العظيماينم ال الجبلاي)) :قاال ؟وما ال يراطاان :قيل   له قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطانفعليها 
 .  أص رهما م ل جبل أحد)) :ولمسلم

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
مان شاهد الجناازة حتاى )) :-صالى هللا علياه وسالم-قاال: قاال رساول هللا  -رضاي هللا عناه-وعن أباي هريارة "

فلووه  حتووى يصوولى عليوووا)) يعنووي موون بيووا نهلوووا ((موون تبعوووا)) :يعنووي حضوورها، بعووم الروايوواا "  يصاالى عليهااا
يعنووي موون الصووال  حتووى توودفن حضوور الوودفن  ((وموون شووودها))المقصووود نن القيووراط مرتووب علووى الصووال ،  ((قيووراط



 ((من شود ال،ناو  حتى يصولى عليووا فلوه قيوراط، ومون شوودها حتوى تودفن فلوه قيراطوان)) ((فله قيراطان)) وشارك
 ؟ومااا ال يراطااان :قياال" دفنقوودم موون الصووال  والوولمووا ت ،ألن القيووراطين للم،مووول  اجنووين ؟جالجووة نو اجنووين ؟فووالم،مول

 "  أصا رهما م ال جبال أحاد)) :ولمسالم" ،ال،بول موجال   تمجيل للعمل العظيم بوال،رم العظويم "  م ل الجبلين)) :قال
وه ا بسوبب صوال  واحود ، نو شووود ،نواو  واحود ، وقود تصور نن ادنسان يوض  في كحة حسناته مجل ،بل نحد، 

، هوو ا ويشوودها ويتبعوووا ووا، نعوم وموون نهول الحضوول مون يتتبوو  ال،نوائو فووي مواطنووا ويصوولي عليفرطنوا فوي القووراريو
ابلووه موون عالموواا الحرمووان وفووي مقالتوفيووا، يبحووث عوون األ،وور، وال شووك نن تتبوو  مجوول هوو ه األمووور موون عالموواا 

الحورمين يحصول  نن يو،د ادنسان في مس،د يصلى فيه على ،ناو  وال يصلي، وه ا يحصل كجيرا ، في والخ الن
وشواب مون الشوباب قيول ا مصولي نموأ علوى واحود، ننو :قوال ؟علوى ال،نواو  : لما ا لم تصول  ننا قلا لشخ كجيرا ، 
حرموووان، وهللا حرمووان، فليحووور  لبيووان ال،ووواو، ألن ال يظوون و،وبووووا،  :تصوولي علووى ال،نووواو ؟ قووال موووالمووا ا  :لووه

تخووم فيووا تكون في مقابل بحار السيئاا التوي يلتي االحسناا  ، وهو بعمأ الحا،ة إلىادنسان على مجل ه ا
 .-نسعل هللا السالمة والعافية- الناأ

 .الطالب:......
 ؟هاه

 .الطالب:......
 ؟ي فيواإي

 .الطالب:......
 .في اللحظ، وهللا إ ا لم تضيا على األحيا  فال مان ، وا  ا حصل منوا ضيا فاألحيا  نولى ةهناك داخل
 ...بدكوسلم على ع اللوم صل

 .الطالب:......
 ؟هاه

 .الطالب:......
 د عشر  قراريو،، وم،مول ال،نائو، يعني لو صلي على عشر في  ن واح-إن شا  هللا- في عموم الحديث ةداخل

  ..وفضل هللا واس .


